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 مقدمة: 

أو  احتجاجية  أو  معارضة  أو  انتقادية  أو  بديلة  ثقافات  أو  ثقافة  بروز   �� ودورها  اإلبداع  مسارات  فهم  إن 

بـ"الثقافة  �عرف  ما  فإن  املقار�ة،  هذه  ع��  و�ناء  ا�جتمعية.  التفاعلية  العالقة  هذه  عن  ينفصل  ال  موسمية، 

ال أو  املشاركة  ا�حضر�ة"  ع��  بناء  وتتش�ل  تتأسس  وجوده  وعوامل  نظامھ  �ان  مهما  ما،  �حدث  املالزمة  شعبية 

التفاعلية الفردية وا�جماعية و�شاطها. إن هذه الثقافة اإلبداعية املستجدة �عت�� بدورها فضاء مجتمعيا حركيا  

ال، سندا ومتنا أساسيا لها، ساهم تنتشر فيھ إبداعات ثقافية تأخذ من موضوع الو�اء أو ا�جائحة ع�� سبيل املث

ال�ارثة  إ�� حجم  انتشارها وسرعة تداولها باإلضافة  ف��ا املتخيل الشع�ي ا�جم�� والفردي بقسط وافر، وزاد من 

وتأث��ها �� النفوس، وسائط التواصل التكنولو�� واإلعالم الرق�ي الذي جعل هذا اإلبداع املستمد من "الف��وس"  

 ة. يتناسل و�تداول �سرع 

الوصفية  اللسانية  القراءة  من  تجعل  �ورونا،  بو�اء  املتعلقة  تلك  مثل  وفنية  ثقافية  خطابات  تحليل  إن 

métalinguistique    اإلرسالية �ساعد  ال�ي  للتحليل  �ستدل   messageآلية  أن  يمكن  كما  والظهور.  التج��  ع�� 

، يتعلق األمر من زاو�ة أخرى بتحليل giesMytholo1كذلك بالقراءة السيميولوجية لروالن بارت �� كتابھ: أساط��  

الذي  للمتخيل  عمال  باعتباره  و�نما  فقط،  ال�حية  لألزمة  شعبيا  أو  اجتماعيا  تأو�ال  باعتباره  ليس  اإلبداع  هذا 

 إبراز دوره �� حقل اإلبداع الثقا�� العام و�جعل منھ موضوعا للبحث والتحليل.  �ساهم �� 

رواد   يتداولها  ال�ي  بالو�اء  ا�خاصة  اإلبداعات  هذه  والش�ل   األن��نيتإن  األسلوب   �� تقنيات  كذلك  �عتمد 

با ي�حون  مبدعوها  و�أن  التعب��،  �ح  إن  ا�ح��ف  أو  امل�ي  الفن  لقواعد  مغايرة  و�سيطة  والبعد مرنة  لتقنية 

 ا�جما�� لفائدة توثيق ال�حظة التار�خية. 

 

 
1 -  Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957. 
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 آليات التواصل الرق�ي والسندات اإلعالمية ودورها �� تداول اإلبداع الثقا�� لألزمة ال�حية.

بالو�اء وسهولة انتشاره و�عدد أش�الھ، ال�ي  لقد ساهمت هذه السندات الرقمية �� سرعة اإلبداع ا�خاص  

تتباين وتختلف ب�ن الصورة الثابتة واملتحركة والرسم ال�ار��اتوري والرسوم املتحركة وامللصقات واألغنية والنكتة 

عرفت   ال�ي  التعب��ية  األش�ال  من  وغ��ها  م، 
َ

وا�ِحك واألمثال  والشعر  والتمثيل  وال�جاء  والوصف  ال�خر�ة  وأدب 

 الفتا �� التواصل اإلعالمي و�� الفضاء العمومي باملغرب، حضورا يوازي حضور ا�جائحة نفسها. حضورا 

وأخذ  الو�اء  بمخاطر  التحسيس  ب�ن  تتأرجح  متعددة،  زوايا  من  الو�اء  مقار�ة  إ��  اإلبداعات  هذه  و�س�� 

وا� واألسري  الفردي  السلوك   �� وتأث��ه  وآثاره  مخاطره  من  والتقليل  وا�حذر،  والعيش  ا�حيطة  ا�جماعية  حياة 

املش��ك، و�غي�� مجر�ات ا�حياة العامة واق��اح الوصفات العالجية البديلة، و�روز قيم األنانية والتضامن، وقيم  

التدين واألخالق، و�جز اإل�سان واستسالمھ وا�خوف من املستقبل والشعور با�حن�ن إ�� املا�ىي وأخذ العبارة مما 

القناعة   مبدأ  ثم  اآلن،  للطبيبيحدث  االعتبار  ورد  متدنيا،  �ان  مهما  املعيشة  بنوع  الطبيب  \والرضا  أو  ا�حكيم 

املثقف أو املفكر، مثلما هو أبقراط والكندي والرازي والفارا�ي وابن سينا وابن رشد وغ��هم. لقد أظهرت مجمل 

ا�لها، أل��ا ال ��دد حياة هذه اإلبداعات أن "ا�جمال �لھ" يكمن �� ا�حياة السابقة عن زمان األزمة مهما �انت مش

فإ��ا  وصياغ��ا،  صيغ��ا   �� ومباشرة  واقعية  بدت  و�ن  التعب��ات  هذه  إن  اآلن.  عليھ   �� الذي  بالش�ل  اإل�سان 

 كذلك إبداع خاص باملتخيل الفردي وا�جم�� للمجتمع برمتھ.

بورديو   بي��  تنبھ  من    P. Bourdieuلقد  مؤشرا  �عت��  ال�حافة  تطور  أن  إ��  مدة  االمتداد  منذ  مؤشرات 

واالنتشار غ�� املسبوق لسوق امللكيات الثقافية الذي يرتبط �� إطار عالقة سببية دائر�ة بظهور وتدفق مجموعة 

باريس  العاصمة  س�ان  من  والشعبية  املتوسطة  الطبقة  إ��  ينتمون  الذين  امليسور�ن  غ��  من  الشباب  من  مهمة 

. و�غض النظر عن تباين السياق التار���  2ي�ونوا كتابا وفنان�ن"والضوا�� الذين جاؤوا يبحثون عن مسار م�ي ل

امل�ن الذي نحن بصدد مقار�تھ، فإنھ يؤشر مع ذلك ع��  \والثقا�� وا�جتم�� الذي يتحدث عنھ بورديو عن السياق

 
2-  Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Paris, Editions de Seuil, 1992, 1998, p : 95. 
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الشعبية   الطبقات  محيط  إ��  النخبة  محيط  من  وانتقالها  اإلبداع،  عملية   �� مؤثر�ن  أساسي�ن  عنصر�ن 

وتبادل وامل الف�ي،  التداول  سوق   �� فعال�ن  عنصر�ن  �عت��ان  اللذين  والشباب  بال�حافة  األمر  و�تعلق  توسطة، 

الشباب و�بداعا��م مثل: املوسيقى،   �� تطوره �ش�ل كب��  الذي ساهم  باألزمة  ا�خاص  "ا�جديد"  املنتوج اإلبدا�� 

 وغ��ها.  Graffitiالغناء، الرسم، ا�جدار�ات، ا�خر�اشات 

 اع الثقا�� لألزمة ال�حية ب�ن اإلبداع والتلقي.اإلبد

لقد اختلفت كذلك مواقف وآراء ا�جمهور واملتلق�ن لهذه اإلبداعات ا�خاصة بـاألزمة وتقييمهم لها. فاملبدع 

هذا  فإن  وعليھ  �حيح،  والعكس  متلقيا  املبدع  يص��  إذ  األدوار،  بتبادل  يتم��  مزدوج  وضع   �� يوجدان  واملتلقي 

ينب وقطب اإلبداع  ا�جذب  قطب  اثن�ن:  قطب�ن  حول  بدورها  تدور  وتناقضية  �عارضية  تواصلية  "عالقة  وفق  �ي 

. إن هذا التواصل اإلبدا�� يجد م�انھ إذن �� الفضاء  3الرفض واالزدراء القائم ب�ن الفاعل�ن �� ا�حيط االجتما��"

الفئات مختلف  ب�ن  التواص��  الفعل  ورد  الفعل  من  مسارا  و�ولد  ��   العمومي،  الحظناه  ما  وهذا  ا�جمهور،  من 

السلطة   رجل  دور  إ��  واملنشط  ال�حفي  تحول  حيث  أيضا،  التلفز�و�ي  واإلعالم  االجتما��  التواصل  وسائط 

والتعب��  املتوسطة  اللغة  خطاب  واستعمل  واملد�ي،  ا�جمعوي  والفاعل  األسرة  ورب  واملر�ي  واملرشد  والواعظ 

الس��داف   اليومي  والتواصل  االستثنائي  "الدارج"  الص��  الوضع  هذا  �ان  فهل  االجتماعية.  الفئات  مختلف 

�ستوجب وضع عملية تواصلية �عيدا عن مبدأ التعدد اللغوي، وا�حق �� الوصول إ�� ا�خ�� واملعلومة باللغة ال�ي 

يو  ع��ا  يتحدث  ال�ي  والتفاعلية  االجتماعية  املناقشة  هذه  التواصل  هذا  حقق  وهل  متفرج؟  فرد  �ل  رغن يفهمها 

 ؟ 4�� وصفھ للفضاء العمومي Y. Habermasهابرماس 

لقد قادت هذه الدينامية االجتماعية ال�ي ولدها الو�اء وا�حجر الص�� إ�� ميالد سياق من اإلبداع الفردي 

وا�جما�� املتم�� باملشاركة واالنخراط �� س��ورة ا�خلق �غض النظر عن صفة املبدع وموقعھ االجتما�� واملعر�� 

 
3- Antigone Mouchtouris,(2008), « Graffiti Esthétisme Populaire », in. Actualité Graffiti, S / D de Antigone 
Mouchtouris&Kheira Belhadj – Ziane, PUP, p : 81. 
4-  Cité par.Thierry Paquot, 2009, Espace public, La Découverte, Paris, p : 29. 
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ما وتوجه بقدر  الفن،  قواعد  ��مھ  ال  الذي  واملبتدئ  والهاوي  "الالمبدع"  إبداعات  كذلك  إ��ا  وا�جما��.  الف�ي  ھ 

يقدم كذلك  إنھ  �غ�� و��.  أو  بو��  بالو�اء وتقديم شهادة ع��ا سواء  ا�خاصة  ال�حظة و"الذكرى"  توثيق  �س��و�ھ 

مص�� ف��ا  يوجد  مرحلة  خالل  واألسري  االجتما��  محيطھ  عن  واجتياحھ    شهادة  الف��وس،  مخالب  ب�ن  الناس 

للزمان وامل�ان االجتماعي�ن بقوة. و�مكن القول إن هذه الثقافة اإلبداعية اإلعالمية والرقمية وا�حضر�ة والقرو�ة 

" ال�ي ولدت كذلك بمحض الصدفة وخارج 5تندرج �� "أفق سيا�ىي تتو�� تنظيمھ وضبطھ حركة الثقافة املضادة 

 مية.  دوائر الثقافة الرس

و�النظر إ�� هذه الشروط ال�حية واالجتماعية واالقتصادية وال��بو�ة والنفسية املستحدثة ال�ي ولدها و�اء  

الهيمنة  مفهوم  من  تنفلت  ثقافية  دينامية  إطار   �� تندرج  اإلبداعية  الثقافة  هذه  إن  القول  يمكن  �ورونا، 

الت عن  فالتعب��  الَعالم.  أو  النخبوي  واإلبداع  أحيانا االجتماعية  يأخذ  ال�حية،  واألزمة  للو�اء  ا�ختلفة  مظهرات 

العمومية،  السياسات  ونقد  السيا�ىي  االحتجاج  طا�ع  أخرى  وأحيانا  الواقعية،  وال�خر�ة  االجتما��  النقد  طا�ع 

الف�ي  التعب��  التعب�� عن ذلك، ف�ي  تالية. أما وسيلة  وتكريس قيم التضامن واملواطنة واملبادرة ا�جماعية أحيانا 

الذي مكن مختلف الفاعل�ن من الكشف عن مواقفهم وعواطفهم واست��اما��م وآرا��م إزاء ما يحدث حولهم اآلن  

م�حة  عل��ا  وأضفوا  محلية،  أش�ال  إ��  ا�جنسيات  املتعددة  التعب��  وأش�ال  اإلبداعات  لوا  وحوَّ املستقبل.  و�� 

ا�حو  لغة  واستبدال  والعنونة  ال��جمة  طر�ق  عن  محلية  الصورة  اجتماعية  ب�ن  اال��جام  وخلق  والكالم  ار 

التعب�� أصبح �ونيا و�ن �عددت   "األجنبية" واللسان ا�ح�� بطر�قة تخلق مضمونا محليا أساسھ و�اء �ورونا. إن 

 اللغات وأش�ال الفن والسندات وا�حوامل، فالف��وس هو من خلق هذه العاملية الفنية ال�ي تتخطى �ل ا�حدود. 

 

 

 
5- Kheira Belhadj – Ziane, (2009), « Le rap : parole mythique et culture urbaine », in. Culture et pratiques 
culturelles, S/D de A. Mouchtouris, Presses universitaires de Perpignan, 2009, p : 90. 
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 ف�ي لألزمة ال�حية ب�ن التأو�ل االجتما�� والسيا��ي والشع�ي وعمل املتخيل.املنتوج الثقا�� وال

النص والصورة وا�خر�شة والالفتة وا�جدار�ة   ��يمنة  الو�ائية"،  "الفنية  ا�حركية  تم��ت هذه  وامللصق لقد 

وموطن   املبدع  اسم  حساب  ع��  للتداول  صا�حا  من��يا  منتوجا  باعتبارها  والنكتة...  اإلشهاري  والفيلم  والكمامة 

لفائدة  الو�ائية، هو  الثقا�� لألزمة  التداول واالس��الك  العمومي و�� سوق  الفضاء   �� الفع��  الوجود  اإلبداع. إن 

جهل هو�تھ أحيانا كث��ة، وقد ي�ون فردا أو مجموعة من األفراد.اإلبداع بالدرجة األو��، وليس للمبدع الذي 
ُ
 ت

لقد تحول الفضاء العمومي الذي وحدتھ األزمة إ�� فضاء رمزي للتعب�� عن هذه الرغبة الوجودية �� ا�حياة  

تمك ذلك  ومع  لها.  السريع  واالنتشار  العدوى  انتقال   �� املطلقة  وسر�تھ  الف��وس  بضراوة  مهددة  أصبحت  ن ال�ي 

أداة  إ��  واملرض  وا�خوف  األزمة  عناصر  تحو�ل  من  الفنية  املعرفة  حيث  من  "الالمنظم"  والف�ي  الثقا��  اإلبداع 

العالم،   �� الك��ى  القوى  ونقد  والسياسة واملسؤول�ن،  وا�جماعة  الفرد  ونقد  وال�خر�ة،  لل�حك  وصيغ وقوالب 

. فهذا الهزل وال�حك وح�ى االشم��از الذي تث��ه وتبيان �جزها عن مواجهة ف��وس صغ�� ال يرى بالع�ن ا�جردة

بحسب  العاقلة  الهزلية،  األصالة  "إن  برغسون،  يقول  كما  عميقة  معرفة  عن  �ع��  الفنية  املنتوجات  هذه  لدينا 

طر�ق��ا، ح�ى �� تجاوزا��ا العظ�ى، املن�جية �� جنو��ا، ا�حاملة، وأنا أصر ع�� ذلك، و�ن �انت تث�� �� ا�حلم رؤى 

قبَ 
ُ
كيف ال تو�ح لنا وسائل عمل التخيل البشري، و�صورة خاصة التخيل   -ل �� ا�حال وتفهم من مجتمع بأكملھ  ت

االجتما��، ا�جما��، الشع�ي؟ إن األصالة الهزلية تنبثق عن ا�حياة الواقعية، وتق��ب من الفن، فكيف ال تقول لنا  

ا�حياة؟" و��  الفن   �� أيضا  ال6�لم��ا  هذه  جعل  ما  وهذا  اختلف .  و�ن  سيا�ىي  �عد  إطار   �� تندرج  الفنية  ثقافة 

املواد  هذه  تمكنت  لقد  مثال.  املغرب   �� املؤسسا�ي  واإلعالمي  السيا�ىي  ا�خطاب  مضمون  عن  وش�لها  مضمو��ا 

 اإلبداعية ا�ختلفة من اخ��اق الفضاء العمومي ا�ح�� وزمان األزمة �سرعة فائقة جدا. 

 
ط:     -6 والتوزيع،  والنشر  للدراسات  ا�جامعية  املؤسسة  مقلد،  ع��  ترجمة  ال�حك،  برغسون،  لبنان،2هن�ي  ب��وت،   ،2007  ،

 . 10ص:
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ى القصية واملداشر أنباء املرض والو�اء، وقصائد شعر�ة عن زمان الرغد  لقد تبادل الس�ان �� املدن والقر  

رغم  واألمان  باآلمال  اإلحساس  فقدت  ال�ي  اليوم  البشر�ة  أوضاع  إل��ا  آلت  مما  والنفور  واالستقرار  والطمأنينة 

ئة، كما تنتقد بالد التقدم. وأخرى تنتقد السلوك البشري وتبدل األحوال املناخية، و�عت��ها السبب �� انتشار األو� 

أفعالها  ثمن  تدفع  ف�ي  ولذلك  والقوارض،  ا�حيوانات  �حوم  وأ�ل  بالهمجية  وتصفها  الو�اء  موطن  الص�ن 

. وهناك قصائد 7الالأخالقية املناقضة لنواميس ال�ون حسب الشعراء الشعبي�ن الزجال�ن الناظم�ن لهذه األشعار 

راهات وأسباب الن�ول واملآل، ومبدأ ت�افؤ الفرص والعبء شعر�ة أخرى تتحدث عن التعليم عن �عد، وعن اإلك 

 . 8االقتصادي، وقد جاءت إحدى هذه القصائد �� ش�ل محاورة شعر�ة ب�ن الشاعر والوز�ر القائم ع�� القطاع

 
ساكنة إغرم التا�ع إلقليم تارودانت �� بداية ا�حجر الص��، وقد  قصيدة شعر�ة زجلية باللغة األمازيغية، نظمها رجل مسن من    -7

تم تداولها ع�� الوا�ساب بالصورة والصوت اللذين التقطا بواسطة هاتف خلوي متنقل �� الشارع العام. أما مؤدى القصيدة ال�ي  
 ترجمها إ�� العر�ية الدارجة عبد هللا الفداح ف�ي �التا��: 

 نا الدنياحاول علينا املرض ودارت بي
 غابت الشتا ذاع املرض 

 كيضارب البحر مع راسو وك��ضر مع راسو 
 قاصد اليا�سة لبغا إخرج ل��ا
 املواج هايجة وا�حوت هر�ان 
 دا الر�ح املرض وكيتسارا بيھ 
 عطا ل�اع البلدان شو�ا شو�ا 

 ذاع ا�خوف والناس �لها كتغوت 
 خايف�ن إوصلهم مرض الص�ن 
 �خ��الناس سدوا ا�جوامع ومبغاوش ا
 حطينا القرآن ال�� فيھ النور 

 وهز�نا املرايات (الهواتف) ال�� ف��ا الشياط�ن 
 غضب هللا غادي إضرب �ل �افر

 أما ال�� حنان ما يخافو والو
 والص�ن هللا إم�خكم واملا�لة ديالكم 

 كالو الضفادع والكالب وا�حلوف 
 هللا إ�خط عليكم عا�ش�ن غ�� با�حرام

 .  2020مارس  25املصدر، وا�ساب، تار�خ االطالع عليھ، 
إحدى ا�جبال املغر�ية �� األطلس املتوسط كما يظهر من لسانھ و�عب��ه  تبادل رواد الوا�ساب كذلك قصيدة شعر�ة لشاب من     -8

البالد   والبالء عن  الو�اء  يرفع  ل�ي  هللا  إ��  بالتضرع  �عد  التعليم عن  فيھ عن  يتحدث  الذي  الشعري  النص  اس��ل  األمازي��، وقد 
إ�� أي حزب سيا�ىي، كما أنھ املغر�ية والشفاء �جميع املر�ىى، كما أبرز قبل بداية قصيدتھ أنھ إ�سان محايد س ياسيا وال ينت�ي 

ليس شاعرا مح��فا، و�نما �� موهبتھ وسليقتھ ال�ي تذ�ي فيھ الرغبة �� النظم. جاءت بداية القصيدة للتعب�� عن اإلكراهات ال�ي 
الدروس ملتا�عة  الرقمية  الدعامات  ع��  يحصلوا  أن  لهم  كيف  املغر�ية،  والقرى  بالبوادي  املتمدرس�ن  ومسايرة    تواجھ  �عد  عن 

زمال��م اآلخر�ن الذين لهم اإلم�انيات ا�خاصة بذلك ال سيما �� املدن الك��ى. واعت�� هذا التحول املدر�ىي وال��بوي عنصرا إضافيا 
يثقل �اهل اآلباء �� ا�جبل إ�� جانب العبء االقتصادي. لقد شعرت بالب�اء (يقول الشاعر) وأنا اسمع الب�ي وهو يطلب م�ي توف�� 

ليتا�ع دروسھ؛ قلت لھ إننا �عا�ي من نقص �� شبكة االتصال، وهو ما يؤثر سلبا �� مبدأ ت�افؤ الفرص ب�ن    اإللك��ونيةالدعامة  
معظم املتمدرس�ن. �عرفوا م�� (يضيف الشاعر) ع�� حجم املشا�ل ال�ي �عا�ي م��ا يوميا �� ا�جبل. موجها كالمها إ�� وز�ر ال��بية 
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وعالق��ا   اآل�ي  ووضعها  الشعبية  أو  اليومية  الثقافة  دور  عن  كذلك  نتساءل  تجعلنا  اإلبداعات  هذه  إن 

فعال دوسارتوبا�جتمع.  ميشيل  يقول  كما  با�جتمع  الثقافة  �عد   M. De Certeauقة  لم  فالثقافة  �غ��ت.  قد 

إ��ا لم �عد مل�ا خاصا لبعض التخصصات املهنية (جامعي�ن، مهن حرة)؛  مقتصرة ع�� محيط ما ومرصودة لھ. 

 .Hذنا بفكرة ها��اروند. و�ذا أخ9إ��ا غ�� مستقرة كذلك وتتحدد و�عرف بواسطة سنن يوجد �� متناول ا�جميع"

Arendt ثم إن هذه اإلبداعات ا�خاصة بو�اء 10، فإن الفن هو بمثابة النموذج واملثال بالنسبة للفرد داخل العالم .

والساخر   الن��ي  واألدب  والرسومات  فالصور  األزمة،  خالل  اليومية  ل�حياة  بالغية  رؤ�ة  عن  كذلك  �ع��  �ورونا 

 تعارة اجتماعية �ع�� كذلك عن رؤ�ة أ�حا��ا لألزمة ِمن حولهم. وغ��ها من النصوص �عت�� كذلك اس

 ومواقع التــــــــــواصل االجتمـــــــــــا�� مجموعة من  األن��نيتلقد تبـــــــادل رواد 

الوضع  مع  وتفاعلھ  �ورونا،  وو�اء  املغر�ي  الفرد   / اإل�سان  ب�ن  للعالقة  توصيفهم   �� الساخرة  الن��ية  النصوص 

�� املستجد، هذا توصيف و�ن جعل هذا الفرد موضع النقد وال�خر�ة، فهو لم يفصلھ عن سياقھ السيا�ىي الص 

الر�اضية. إن هذا  الوط�ي، مثل، األحداث  العمومي وانتمائھ  �� فضائھ  املؤثرة  واالجتما�� واالقتصادي واألحداث 

 �� �ع��  األزمة  زمان   �� ولواقعهما  وا�جماعة  للفرد  الرمزي  باشتغال   التوصيف  خاص  خفي  "نظام  عن  ذاتھ  اآلن 

خطابا مست��ا ومتوار�ا وراء خطاب عفوي    12. فثمة �� هذه األقوال املشار إل��ا �� هامش هذه الصفحة 11ا�خطاب" 

 
إياه   أوال الوطنية مذكرا  �ازا  أم و�ن  إد  أوا ماغ  أراو ن جبل  أوال  أداك ساعفغ  أواصغد  "أيا مزازي  األمازي��:  بلسانھ  قائال  باالسم 

ر�اض أوال فاس أوال د�غ �ل الشمال، إال لفرقإ�وديأوماي�ار تفرغ تا�وات أ �ا�ششا قبل أد إزدغ أد إتو�شا �ل". لنقرأ النص م��جما 
أطفال ا�جبل وتالميذ الدار البيضاء والر�اط وفاس ومدن  \يا أمزازي، هل هناك مساواة ب�ن تالميذإ�� العر�ية: (استمع إ�� كالمي  

الشمال، إن ثمة فرقا شاسعا بي��ما وخلل كب��، و�توجب عليكم إيجاد التوازن والت�افؤ املطلوب قبل فوات األوان.). اطلعت ع��  
 . 2020أبر�ل  7هذا الفيديو ع�� تقنية الوا�ساب بتار�خ 

9-  Michel De Certeau, La culture pluriel, Paris, Editions de Seuil, 1993, p : 87. 
10-  Hannh Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, Folio, Essais, 1972. 
11 -  Raymond Quivy, & Van Luc Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1995, p : 
223.  

 من ب�ن هذه الن�ات واألقوال ال�ي تبادلها رواد االن��نيت وفضاءات التواصل االجتما��:   -12
"إن شاء هللا ما ندوزوش للمرحلة الثانية ديال الو�اء أصال ولفنا ديما نخرجو من الدور األول للمنافسات الدولية، لهال يحشمنا     -1

 ح�ى فهادي." 
 هما الشعب الذي أ��ر العالم حط املواد الغذائية �� ا�حجر الص�� وهو خرج ل��ا يدور."  "حنا    -2 

 "أول مرة نحس ب�� الدولة العبة دور األب واألم، والشعب العب دور داك البعلوك�� خاصو قتلة د العصا باش ير�ح األرض."   - 3
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البالد،    �� ا�حيو�ة  القطاعات  وتدب��  العمومية  السياسات  ونقد  السيا�ىي  ا�خطاب  هو  وذا�ي،  وعر�ىي  تلقائي 

، وكذا نقد السلوك الفردي وا�جما�� �� �عاطيھ مع الظاهرة الو�ائية. ففي الوقت الذي  وعالقة السلطة باملواطن 

أّمن فيھ املواطن جزءا من مخزونھ الغذائي ضرب �عرض ا�حائط أهم عنصر �� الوقاية من الو�اء وانتشاره، أال  

الشعب   عكس  لقد  النصوص.  إحدى هذه   �� جاء  كما  االختالط،  وتفادي  البيوت  ال��ام  أن هو  املعادلة؛ فعوض 

ع��   فتحيلنا  األخرى  املقولة  أما  والدوران.  للس��  هو  و�خرج  م�انھ  يحل  اليومي  القوت  جعل  ا�حجر   �� هو  يظل 

القار�ة والعاملية، وهذا ما جعل  الر�اضية  �� االستحقاقات  باملغرب، ونقد مسلسل اإلخفاقات  القدم  ر�اضة كرة 

ان��اء الو�اء   �� ا�جتمع بزمان خروج الفرق الر�اضية املغر�ية من املنافسات العاملية مبدع هذا النص يقرن زمان 

ال�ي �غادرها غالبا �� الدور األول، ولهذا فإن التم�ي هو أال �ش�ل و�اء �ورونا منافسة استثنائية تتجاوز هذا الدور 

 املعتاد بالنسبة للمغار�ة. 

تنفصل   الو�اء، ال  حول  الدائرة  الناشئة  الثقافة  والسيا�ىي، إن هذه  واالجتما��  التار���  عن سياقها  إذن 

ووضعية   والسلطة  املواطن  ب�ن  اإلدار�ة  العالقة  وتدب��  املؤسسات  إخفاق  أيضا، سياق  النصوص  ت��ز هذه  كما 

الثقافة  هذه  ولدت  لقد  ا�خ.  واملعرفية،  العلمية  املقار�ة  حساب  ع��  اإلدار�ة  املقار�ة  وهيمنة  العل�ي،  البحث 

ل التكنولوجيا وا�حالة هذه  الرق�ي ووسائط  والتواصل  التواصل  �عت��  ال�ي  الدينامية االجتماعية  لتعب�� عن هذه 

ا�خاصة  الثقافية  فضاءا��م  خلق  من  الشباب،  السيما  األ�خاص،  مكنت  إذ  األساسية،  أعمد��ا  أحد  ا�حديثة 

ال�ي   املؤسسات  ثقافة  �عيدا عن  ال�حية،  لألزمة  فهمهم واستيعا��م  استثناء عن  والتعب�� عن  بدورها  لم �ش�ل 

هذه الدينامية االجتماعية والثقافية الناشئة حول الو�اء، و�نما حاولت االنخراط ف��ا ع�� مجموعة من العمليات 

 ال�ي �س��دف نقل الثقافة والفن إ�� الناس �� البيوت بطر�قة لم تكن متداولة ومتاحة من ذي قبل.

 
ار�ة كيقلبو ع�� املقدم." وغ��ها من األقوال والنصوص "الشعبية" ال�ي  " أمر��ا والص�ن وفر�سا وأملانيا تبحث عن الدواء، املغ   -  4

 �شهد عن هذه ال�حظة من زمان الو�اء باملغرب.
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 مثال، باعتباره املؤسسة  13ر�يلقد عمدت مؤسسة املركز السينمائي املغ 

املشرفة عن قطاع السينما باملغرب، إ�� وضع برنامج تطبيقي منذ بداية ا�حجر الص�� إ�� اليوم، تبث من خاللھ 

ال�ي لم تكن للمشاهد املغر�ي فرصة مشاهد��ا من قبل، بالنظر   14مجموعة من األفالم املغر�ية الروائية والوثائقية

 سينمائي �� املغرب واقتصاره ع�� املهرجانات السينمائية.إ�� محدودية العرض ال

إن هذه ال��مجة السينمائية، و�ن �انت تنخرط �� هذا السياق االجتما�� والتار��� الذي فرضھ الو�اء، فإ��ا  

الذوق   لتشكيل  أساسيا  وعنصرا  جماه��ية  وفرجة  وثقافة  فنا  باعتبارها  السينما  أهمية  إ��  كذلك  النظر  تلفت 

، وملمحا يمكن املهتم�ن وا�جمهور من فهم طرق اشتغال املتخيل السينمائي وطرق إنتاجھ للصورة ا�خاصة الف�ي

مرحلة   خالل  السوق  إ��  جديد  إنتاج  أو  جديد  ُمنتج  "طرح  أن  بورديو  يرى  ولهذا  ب��ا.  شروط  �انت  مهما  باملغرب 

و�ن لم يكن جديدا ع�� مستوى اإلنتاج، فهو   . فهذا املنَتج السينمائي15زمنية معينة يمثل نموذجا جديدا للذوق"

 كذلك ع�� مستوى سوق التداول والفرجة واملعرفة ا�جمالية ووسائل التعب�� السينمائي.

 

 

 

 

 

 
فيلما مغر�يا، إلتاحة الفرجة ل�جمهور   25�علن فيھ عن برمجة    2020مارس    30أصدر املركز السينمائي املغر�ي بالغا رسميا ��    -13

الرس  األن��نيتع��   املهرجانات وع�� موقعھ  السينمائي و�عليق  العرض  دور  الص�� و�غالق  ا�حجر  الظرفية من زمان  �� هذه  �ي، 
 لسينمائية.  

، بمعدل فيلم ل�ل يوم�ن، (انظر الصفحة الرسمية للمركز  2020يونيو    10مارس إ��    31فيلما و�متد من    36يتضمن هذا ال��نامج  
 ) األن��نيتالسينمائي املغر�ي ع�� 

14 -.ccm.ma://www https 
15-  Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, op.cit., p : 265. 
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 خاتمة:

والف�ي   الثقا��  اإلبداع  الوجدان إن  عن  �عب��  هو  �ورونا،  و�اء  فرضها  ال�ي  ال�حية  باألزمة  ا�خاص 

واألحاسيس وا�خوف والتوجس؛ إنھ كذلك �عب�� عن واقع يومي �� زمان األزمة. أما اللغة املستعملة �� معظم هذه 

من   نوعا  فتمثل  ا�حديثة،  والتكنولوجيا  الرق�ي  اإلعالم  وسائل  انتشارها   �� ساهمت  ال�ي  التصو�ر ا�خطابات 

الرمزي واالستعاري للنسق االجتما�� وتفاعلھ مع األزمة ال�حية غ�� املسبوقة واملستجدة ال�ي لم تكن �� حسبان 

 �� تحيل  �انت  و�ن  آراء  املرض؛  حول  اآلراء  لتبادل  تواصليا  واقعا  أيضا  تمثل  ا�خطابات  إن هذه  املعاصر.  العالم 

الوضع   عن  أيضا  تؤشر  ف�ي  الو�اء،  ع��  وكذلك ظاهرها  للمغرب.  والثقا��  واالجتما��  والسيا�ىي  االقتصادي 

تتضمن اللغة املستعملة �� هذه "النصوص اإلبداعية" و�سقها التواص�� حمولة رمز�ة وأف�ارا وقيما مختلفة. إ��ا 

 كذلك إنتاج للمتخيل الفردي وا�جم�� الذي يجعلنا نتحدث عن "استعار�ة الواقع" �� زمان الو�اء.

ال  ميسم  االجتماع إن  علماء  عل��ا  يطلق  ال�ي  املعاصرة  ا�جتمعات  ��ا  تتسم  الذي  والسرعة  زوال 

الزوال"   "سريعة  أو  العابرة"  اإلعالم sociétés éphémères"ا�جتمعات  وحوامل  البصري  النص  طبيعة  وكذا   ،

وتصن وتوثيق  جمع  ع��  معلقا  الرهان  يجعل  باستمرار،  منفلتا  نصا  �عت��  ال�ي  البصري  املادة  السم��  هذه  يف 

الثقافية اإلبداعية ال�ي ولدها و�اء �ورونا، بحيث ت�ون مادة للبحث العل�ي والف�ي والثقا�� ومشروعا علميا وثقافيا  

االنخراط   املغر�ية  والفنية  الثقافية  واملؤسسات  العل�ي  البحث  ومراكز  واأل�اديمية  ا�جامعية  للمؤسسات  يمكن 

 تعددة األش�ال واملضام�ن وتحليل أنظمة التواصل ا�حاملة لها. فيھ �ش�ل قوي لدراسة هذه النصوص امل
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